GXT 750 Qlide RGB Mousepad with Wireless Charging

#23184

RGB-muispad voor draadloos opladen

Met RGB-LED-lampjes verlichte muismat met ingebouwde draadloze oplader voor smartphones

Eigenschappen

• Randen en logo met RGB LED-verlichting (regenbooggolf,
kleurencyclus en 7 vaste kleuren) waarvan de kleur en intensiteit
kan worden aangepast
• Harde basislaag met oppervlak met lage wrijving,
geoptimaliseerd voor alle muizen en sensoren
• Groot oppervlak (350 x 250 x 4) met slipvaste rubberen
ondergrond
• Ingebouwde, draadloze oplader (max. 10 W) voor het opladen
van uw Qi smartphone op de hoogst mogelijke snelheid
• Touch-and-charge: leg gewoon uw smartphone op de pad en de
smartphone wordt automatisch opgeladen
• Biedt ondersteuning voor opladen met 5 W, 7,5 W en 10 W

Wat zit er in de verpakking

• RGB-muismat voor draadloos opladen

Systeem vereisten
• Pc/laptop

• Micro-USB-kabel

• USB-poort

• Gebruikershandleiding

• Voor snel opladen: USB-oplader met Quick Charge 2.0/3.0

• Gamingsticker

• Voor normaal opladen: USB-oplader met uitgangsvermogen van 2 A
• Smartphone die compatibel is met draadloos opladen van Qi
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GXT 750 Qlide RGB Mousepad with Wireless Charging
Alles in kleur
Voeg kleur toe aan uw gaminginstallatie! De randen en het
logo van de Qlide-muismat hebben ingebouwde
RGB-ledverlichting die kan worden afgesteld op uw
gaminginstallatie. Bedien de verlichting met één druk op de
knop en selecteer de regenbooggolf, de kleurencyclus of één
van de 7 vaste kleuren en pas de intensiteit aan uw
voorkeuren aan.

Geen weerstand
De harde basislaag van de Qlide-gamingmuismat zorgt voor
een lage weerstand. Ongeacht de door u gebruikte
gamingmuis of instellingen wordt elke muisbeweging perfect
omgezet in een cursorbeweging. Sluit de gevlochten kabel van
2 meter aan en u kunt gaan gamen op het grote oppervlak
(350 x 250 x 4 mm) met slipvaste rubberen ondergrond.

Draadloos opladen
Laad tijdens het gamen uw telefoon op met de ingebouwde
draadloze oplader. U heeft geen extra kabel nodig: plaats uw
met Qi compatibele smartphone (zoals iPhone 8 en X en
Samsung S6, S7 en S9) op de rechterbovenhoek van de mat
en uw telefoon wordt automatisch opgeladen. De Qlide biedt
ondersteuning voor opladen met 5 W, 7,5 W en 10 W, zodat
alle telefoons snel kunnen worden opgeladen!
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GXT 750 Qlide RGB Mousepad with Wireless Charging
ALGEMEEN
Surface

Hard

Shape

Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm

Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm

Weight of main unit

568 g

Material inside

Polymethyl methacrylate
(PMMA)

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL)

M

MATERIALS
Material bottom

Rubber

Material topside

PVC

LIGHTING
Backlight

True

COMPATIBILITY
Supported sensor type

Laser, optical

FEATURES
Anti-skid

False

Two-sided

False

Roll-up

False

Wrist support

False

Edges

Illuminated
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